
Protokół Nr XLIII/2013 
z XLIII sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 21 czerwca 2013 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
13 

Obecni na sesji 1
5 
12 

Nieobecni A. Gulik 1 
 
Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 
2 Leszek Urban Sekretarz Gminy  
3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 
4 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS  
5 Dominik Cebeńko Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych 
6 Teresa Szmuc Kierownik GBP w Fredropolu 
7 Ryszard Gołębiowski Radny powiatu przemyskiego – członek zarządu 
9 Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 
 
W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy. 
 

1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski. Powitał radnych, 
zaproszonych gości, następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy miejscowości Fredropol na lata 2009-
2015 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu jednogłośnie. 
 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 
międzysesyjnym  

 
Wójt przedstawił stan realizacji uchwał Rady Gminy z podjętych na ostatniej sesji. 
Działalność: 
6.06 – rozprawa przed Sądem Apelacyjnym z Firmą ELBUD – w sprawie 
bezprawnego wejścia na działkę gminną i wydobycia kruszywa - wyrok korzystny 
dla Gminy Fredropol  
11.06 – podpisanie Umowy na remont drogi w Leszczynach 
20.06 – udział w Akcji „Cała polska czyta dzieciom” w szkole w Huwnikach 



4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwalę przyjęła : 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 

 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwalę przyjęła : 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 

 udzielenia Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2012 rok 

  
 - Przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok" 
 

Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 

- Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby  
              Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

   Fredropol za 2012 rok 
 
Wniosek wraz z Protokołem z posiedzenia Komisji oraz opinią w sprawie wykonania 
Budżetu Gminy za 2012 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Stanisław Bereza 
 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol 

 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Podbilski  
 

- Opinie Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok 
- Dyskusja 

 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 
Przewodniczący Józef Janowski – opinia pozytywna, radny Jerzy Lichota odmówił 
podpisania protokołu 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – Przewodniczący Janina Słowik, 
brak wyliczeń zysków w Budżecie z tytułu likwidacji szkół – opinia pozytywna 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że to wyliczenie już ponad rok czasu trwa, bo też 
się o to zwracał 
Wójt zapytał czy radny zwracał się na piśmie 



W. Haliszczak odpowiedział, że na sesji 
Wójt odpowiedział, że jeżeli jest taki wniosek to na następną sesją i posiedzenia 
komisji taka informacja zostanie przygotowana  
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Edward 
Mlaś– opinia pozytywna 
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Stanisław Bereza - opinia pozytywna 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że przy Sprawozdaniu powinna być informacja o realizacji 
funduszu sołeckiego  
Skarbnik odpowiedział, że na przyszłą sesję taka informacja zostanie przygotowana 
Wójt odpowiedział, że realizacja funduszu sołeckiego jest uzależniona od środków w 
Budżecie Gminy, bo na ten cel nie ma pieniędzy ekstra. Wiele Gmin nie wyodrębnia 
w Budżecie funduszu sołeckiego. My podejmujemy, ale uzależniamy realizację 
zadań od środków budżetowych, po za tym nie wszystkie zadania wpisane przez 
sołectwa kwalifikują się do realizacji w ramach funduszu, tam gdzie są wpisane 
zadania realne do wykonania są one wykonywane.  Informacja o realizacji funduszu 
za 2012 rok zostanie przygotowana dla Rady Gminy. Wójt stwierdził, że jeśli chodzi 
o wykonanie Budżetu za 2012 roku to jest to pierwsze chyba w historii Sprawozdanie 
do którego opinia RIO, nie zawiera żadnych uwag, a więc Budżet został wykonany 
dobrze. W roku ubiegłym Gmina spłaciła 1791 745 zł kredytów i prawie 600 tyś. 
Odsetek, są to ogromne pieniądze, za które można by wykonać wiele inwestycji, na 
początku kadencji zadłużenie Gminy wynosiło prawie 13 mln. Zł., po dwóch latach 
jest to 10 673 802  tys. Zł. Wydatki majątkowe za 2012 r. to ponad milion złotych, 
czyli cos się na Gminie robi, drogi, remonty szkół , remont świetlic, Cyfrowa Szkoła, 
place zabaw itd. Na ten rok również założono wiele planów inwestycyjnych, jak 
termomodernizacja świetlicy w Nowosiółkach Dyd., kolejne place zabaw, 
Kupiatycze, Nowe Sady, Osiedle Młodowice, Aksmanice, Kłokowice, Młodowice, 
świetlica Sierakośce, termomodernizacja budynków publicznych Nowe Sady, 
Darowice, Młodowice, Kupiatycze, kanalizacja Rybotycze, drogi itp. Droga na 
Leszczyny koszt 220 tyś. Zł. Z czego udało się pozyskać z Ministerstwa 880 tyś. Zł. 
Od Nadleśnictwa Bircza 120 tyś. Zł. Wkład Gminy będzie naprawdę niewielki, 
staramy się o pieniądze na kolejne drogi. Jako porażkę należy zaliczyć wykonanie 
drogi w Kniażycach, gdzie wniosek był pozytywnie rozpatrzony, ale brakło 
środków. Zadłużenie 13 mln. Zł. Sięgało 60% Budżetu Gminy, ale Budżet był wtedy 
25 mln., nasz realny Budżet to jest 18 mln. zł. , ale przy dotacji 8 mln. na kanalizację 
Budżet wzrósł w jednym roku do 25 mln. i można było wziąć większy kredyt, ale w 
kolejnych latach już trzeba było dopasować kredyt do budżetu 18 mln.  
Radny W. Haliszczak poprosił o przygotowanie informacji o funduszu sołeckim na 
następną sesję, stwierdził, że są miejscowości gdzie robi się 4 czy 5 inwestycji, ale są 
też miejscowości gdzie nie daje się ani złotówki  przez dwa lata 
Radny J. Lichota – jak się wpisuje zadania do Budżetu to powinno się je realizować, a 
jak się nie realizuje to znaczy, że jest nie wykonany Budżet, są wioski w których robi 
się kilka inwestycji, a są takie w których  nic się nie robi i się je rujnuje, zamyka się 
szkoły, zamyka się zakłady pracy  
Radny J. Janowski stwierdził, że uchwalanie funduszu sołeckiego jest nie 
uzasadnione jeżeli zwrotu jest tylko 20 %, a z innych funduszy można uzyskać 
dofinansowanie nawet 80% 



Wójt odpowiedział, że koszt utrzymania zlikwidowanej szkoły w Nowych Sadach to 
200 tyś. Zł rocznie, gdzie subwencja to 30 tyś. Zł. Gdzie uczyło się 6 dzieci. Pozostałe 
koszty to podatki  z całej Gminy, dlaczego mieszkańcy całej Gminy mają 
utrzymywać tą jedną szkołę dla 6 dzieci gdzie budynek decyzją SANEPIDu nadaje 
się do rozbiórki. Dzieci z Nowych sadów mają zapewniony dowóz do szkoły w 
Nowych Sadach, podobna sytuacja jest w Młodowicach, gdzie mimo że szkoła jest 
prowadzona przez osobę prywatą Gmina dopłaca ok. 70 tyś. zł. rocznie, a można by 
te pieniądze przeznaczyć na coś innego. W innych miejscowościach mieszkańcy 
zgodzili się na likwidacje szkól bo to jest sytuacja trudna w oświacie nie tylko w 
naszej Gminie tylko w całym kraju 
Sołtys Z. Feduniak – stwierdził, że fundusz sołecki powinien być wykorzystywany 
we wszystkich miejscowościach, bo jest to mała kwota procentowa w całym 
Budżecie, nie da się z funduszu robić dużych inwestycji, ale powinno się robić 
mniejsze rzeczy, ale w każdej miejscowości  
Wójt odpowiedział, że cały fundusz sołecki w budżecie to jest ok. 250 tyś. i nie są to 
małe pieniądze  
J. Lichota stwierdził, że Wójt mógł mieć te pieniądze tylko nie chciał  
Wójt odpowiedział, że mamy najniższe stawki podatków, na czym tracimy pół 
miliona, tracimy przez to na subwencji, jeżeli Rada uchwali najwyższe stawki 
podatków to będziemy mieć pieniądze na fundusz sołecki. Dzisiaj nie ma możliwości 
na realizację całości funduszu sołeckiego, celowe działanie jest takie jeżeli się 
wykorzystuje fundusz sołecki jako wkład własny do wniosków jak w przypadku 
Kalwarii Pcł. I uzyskuje się dużo większe pieniądze  
Radny J. Janowski stwierdził, że w porządku obrad dyskusja jest w dalszych 
punktach, a teraz powinny być głosowane uchwały  
W. Haliszczak stwierdził, że są w niektórych miejscowościach po cztery inwestycje, a 
innych nic się robi, a ludzie też płaca podatki  
 

- Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2012 rok 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Rada uchwalę przyjęła : 10 głosów za, 2 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
 

- Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
Fredropol za 2012 rok  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Rada uchwalę przyjęła : 10 głosów za, 2 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 
 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
 



- Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę 
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0150 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 o pow. 
1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 
Pana Jerzego Skalskiego zam. Młodowice Os. 1/7 z przeznaczeniem na cele rolne.  
 
Rada uchwalę przyjęła : 12głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
- Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę 
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0700 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 o pow. 
1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 
Pani Marianny Zajączkowskiej zam. Młodowice Os. 1/6 z przeznaczeniem na cele 
rolne.  
 
Rada uchwalę przyjęła : 12 głosów za, o głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
- Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę 
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0400 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 o pow. 
1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 
Pana Ryszarda Zajączkowskiego zam. Młodowice Os. 1/6 z przeznaczeniem na cele 
rolne 
 
Rada uchwalę przyjęła : 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
- Przeznaczyć w drodze bezprzetargowej do dzierżawy działkę o pow. 7 ha z działki 
nr 520 w Kalwarii Pacławskiej na okres 7 lat na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego z 
przeznaczeniem na realizację Projektu „Poprawa świadomości społecznej na temat 
bioróżnorodności ekosystemów cennych przyrodniczo poprzez czynną ochronę oraz 
edukację ekologiczną” 
 
Radny J. Janowski – zapytał czy możemy w drodze bezprzetargowej na okres 
powyżej 3 lat wydzierżawić, poprosił, żeby Komisja miała do zaopiniowania projekt 
umowy 
Wójt odpowiedział, że Umowa zostanie przedstawiona komisjom Rady Gminy 
 
Sołtys Z. Feduniak poprosił Wójta o wyjaśnienia 
 
Wójt wyjaśnił, że chodzi o działkę w Kalwarii Pacławskiej na której rosną dęby, które 
miały być przeznaczone do wycinki, Uniwersytet Rzeszowski zwrócił się do Gminy 
z propozycją ocalenia i zagospodarowania tego terenu w ramach Projektu, teren ten 
jest unikalny w skali kraju, oprócz dochodów z dzierżawy będą jeszcze inne profity 
dla Gminy. Były już dwa spotkania z pracownikami Uniwersytetu w tej sprawie, 
temat jest omawiany niemalże od roku. Jest dopiero składany wniosek, jeszcze nic 
nie jest przesądzone, jeżeli wniosek nie przejdzie to uchwał będzie bezprzedmiotowa 
 
Radny J. Lichota stwierdził, że mieszkańcy Kalwarii powinni być poinformowani o 
takim projekcie 



 
Rada uchwalę przyjęła : 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 

 zatwierdzenia zmian Planu Odnowy miejscowości Fredropol na lata 2009-
2015 
 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
 

1. Zmianie ulega pkt.5.2 – Szczegółowy opis wybranych zadań inwestycyjnych 

2. Wprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

1.04.2010 r. §10 ust. 2 pkt.1. lit. E – opis i charakterystyka obszarów o szczególnym 

znaczeniu dla mieszkańców  

Pozostała treść Planu Odnowy Miejscowości Fredropol na Lata 2009 – 2015 pozostaje bez zmian 

 
Rada uchwalę przyjęła : 10 głosów za, 2 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 

5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 

 
Radny j. Kożuch zapytał jaka na terenie naszej Gminy obowiązuje stawka roboczo-
godziny 
 
Wójt odpowiedział, że te stawki są różne w zależności od wykonywanej pracy i 
specyfikacji, trzeba się zwrócić na piśmie z opisem wykonywanej pracy i zostanie to 
oszacowane  
Radny J. janowski wyjaśnił, że są specjalne tabele to wyliczenia 
 
A.Dzimira – Komendant Gminny OSP – poinformował, że podczas ostatnich burz do 
usuwania skutków zostały użyte 4 jednostki z czego 3 pożyczały piły od prywatnych 
osób bo na 12 jednostek straży pożarnej jest tylko jedna piła łańcuchowa. Stwierdził, 
że jest to wstyd dla bezpieczeństwa naszej ludności, poza tym nie mamy systemu 
ostrzegania ludności (np. sms, telefon), nie ma agregatów prądotwórczych, latarek, 
pomp szlamowych, worków do umacniania brzegów. Nie jesteśmy na nic 
przygotowani i trzeba zakupić jakikolwiek sprzęt do działania 
Wójt odpowiedział, że były już na kilku sesjach rozmowy co dalej zrobić ze Strażą 
Pożarną, jest na terenie Gminy 12 jednostek i na nie co miesiąc idą pieniądze. Intencją 
Wójta i rady jest żeby coś z tym zrobić bo są jednostki, które przez 5 lat ani razu nie 
wyjechały do pożaru, ale samochody trzeba ubezpieczyć, kierowcom płacić i ciągle 
Pan protestuje, żeby nie rozwiązywać Straży, więc albo zostawiamy 2-3 jednostki, 
kupujemy piły i panu nie będzie wstyd, albo płacimy innym którzy są bezczynni i 
nie robią nic, bo jeżeli jednostka nie wyjeżdża przez 5 lat a są co miesiąc ponoszone 
koszty to po co ta jednostka ma istnieć?  Na koniec poprzedniej kadencji nie było 
rozliczenia z jakimi długami Straż weszła w nową kadencje, ile nie było paliwa, na 
koniec kadencji zrobiono remont Remizy za duże pieniądze  i się Straż z tego nie 
rozliczyła. Wielokrotnie były rozmowy, propozycje spotkania w sprawie przyszłości 
Straży, bo nie ma możliwości doposażyć 12 jednostek w sprzęt. Jesteśmy jedyną 
Gminą, która ma tyle jednostek z czego większość nie wyjeżdża bo nawet nie może 



bo strażacy nie mają kursów i szkoleń. Komendant Powiatowej OSP z Przemyśla 
tutaj mówił, że wstyd mu było za jednostkę z Fredropola bo w trakcie kontroli 
butelki i puszki z piwa wypadały z samochodu. Nawet jak będą piły i narzędzia to i 
tak jednostka do pożaru nie pojedzie bo niema szkoleń. Wójt stwierdził, że jest mu 
wstyd, za to że straż nie potrafi zrobić tego co do niej zależy  
A.Dzimira odpowiedział, że za remont remizy i rozliczenie paliwa z poprzedniej 
kadencji nie odpowiada bo nie był wtedy Komendantem, paliwo było rozliczone i 
jest cały czas rozliczone, trzeba dążyć do poprawy sytuacji  
Wójt zapytał ile brakowało paliwa na koniec 2010 roku do stanu który był 
wymagany  
A.Dzimira stwierdził, że paliwo nie było zatankowane wiec nie ma co rozliczać, a to 
co było jest rozliczone kartami pracy, do stanu który powinien być zatankowany w 
samochodach brakowało 1000 litrów, ale to paliwo nie zginęło tylko nie zostało 
zatankowane. Kierowcy biorą 50 zł. brutto miesięcznie i nie są to duże pieniądze w 
stosunku do zakresu czynności. Szkolenia są prowadzone, ale mimo wszystko 4 
jednostki podjęły zadania po burzy mimo, że straty nie były duże. Nie należy 
likwidować straży  bo jednostki nie wyjeżdżały przez 5 lat, nie wyjeżdżały bo nie 
było na szczęście powodów typu powodzie, wichury itd. , ale jeżeli  coś się zdarzy to 
co wtedy? W poniedziałek nie było wielkich start, a dzisiaj się oskarża strażaków, 
chce się likwidować  mimo, że każdy wziął pilę z domu paliwa nie rozliczy, a dzisiaj 
są takie zdania rzucane do strażaków, może nie do wszystkich bo większość działa w 
dobrej sprawie, chce pomagać, robią to dobrowolnie i należy im się szacunek 
Wójt stwierdził, że nie oskarża wszystkich strażaków, koszt utrzymania kierowcy w 
skali roku to 600 zł, to jest jedna piła np. Nowosiółki czy Aksmanice nie wyjeżdżają 
ani razu. A każdy kierowca bierze tyle samo. W ubiegłym roku Straż miała 
zabezpieczyć dożynki w Sierakoścach, jak było wszyscy wiedzą 
A.Dzimira odpowiedział, że strażacy byli tylko się trochę spóźnili. Wypominkami do 
niczego nie dojdziemy, trzeba dążyć do tego, żeby poprawić sytuację  
Wójt stwierdził, że skończyło się wydawanie pieniędzy podatników na zachcianki 
niektórych strażaków  
A.Dzimira zapytał jakie zachcianki Wójta ma na myśli 
Wójt zapytał czy były zebrania na których strażacy pili? 
A.Dzimira zapytał czy były faktury na których był alkohol, to nie są pieniądze 
podatników  
Wójt stwierdził, że nie da pieniędzy dla strażaków na to co było w roku 2007, 2008 bo 
uważa, że są to wydatki niecelowe  
A.Dzimira odpowiedział, że nie chce pieniędzy na rok 2007 czy 2008 i nie chce 
wiedzieć na co te pieniądze były, chce pieniędzy na sprzęt na ten rok i przyszły  
Radny J. Janowski – w sparwie Dożynek Gminnych w Sierakoścach stwierdził, że 
Komendant nie panuje nad strażakami bo sam nie wiedział dlaczego ich nie ma 
mimo, że mogli być. Trzeba zrobić restrukturyzację i zobaczyć co zostawić. Zapytał 
jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do strażaków, którzy mieli 
zabezpieczać dożynki 
A.Dzimira stwierdził, że strażacy nie są pracownikami tylko pracują społecznie za 
darmo i mogą przyjść albo nie  
Wójt stwierdził, że za Dożynki dostali pieniądze 



Radny J. janowski zapytał po co nam taka straż gdzie strażak może przyjść, albo nie 
A.Dzimira stwierdził, że Gmina może powołać sobie  zawodową straż pożarną i 
odwrócić się plecami do ochotników 
Radny J. janowski stwierdził, że Gmina może równie w ogóle nie mieć straży  
A.Dzimira odpowiedział, że Wójt odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców 
Wójt odpowiedział, że taka była jego intencja, żeby bezpieczeństwo zapewnić 
poprzez dwie, trzy jednostki wyposażone, a reszta niech się bawi, niech jeździ na 
zawody, bo do pożarów i tak nie pojadą tylko nie to będzie zrównoważone 
Wójt zapytał ile jednostek na 12 może wyjeżdżać na akcje 
A.Dzimira odpowiedział, że pod względem wyszkolenia trzy jednostki, pod 
względem wyposażenia jedna, nie ma sensu pozostałych 9 jednostek pchać na 
szkolenia  
Sołtys J. Łuczak w sprawie odpłatności za kanalizację 
Wójt wyjaśnił, że wpłata 2 tyś. to jest dobrowolna wpłata, która zwalnia od opłaty 
adiacenckiej, tym którzy nie zapłacili 2 tyś. zostanie taka opłata naliczona, procedura 
jest już uruchomiona, będzie robiona wycena działek. Darowizny zostały ustalone w 
2005 roku, ale nie można tego na nikim wymusić, można natomiast naliczyć opłatę 
adiacenckka, która może być wyższa, bo jest zależna od wartości działki i wzrostu jej 
wartości 
Sołtys J. Borowski w sprawie opłat za wywóz śmieci, czy będą kontenery na Osiedlu 
Młodowice 
Wójt odpowiedział, że w tej chwili kontenerów niema, będzie ogłaszany przetarg na 
ich zakup, a do tego czasu będą worki 
J. Janowski stwierdził, że powinna być zawiązana wspólnota mieszkańców, która 
miałaby za zadanie zorganizowanie zbiórki odpadów, prywatnie nikomu Gmina nie 
kupuje kontenerów, mieszkańcy powinni sobie kontenery zapewnić sami  
Wójt poinformował, że każdy mieszkaniec dostanie worki do zbiórki i segregacji 
odpadów 
Radny W. Haliszczak – w Młodowicach dwie rodziny od trzech lat kupują pospółkę i 
żwirują drogę gminną, zwrócili się do radnego i powiedzieli, że nie będą płacić 
podatków, tam jest 50 metrów drogi i trzeba by to jakoś rozwiązać  
Sołtys S. Dolik – w sprawie funduszu sołeckiego, Pacław ma 7 tyś. Funduszu 
sołeckiego i nie może go wykorzystać, to po co on tu siedzi jako sołtys od 1975 roku? 
Trzeba ustalić jakiś plan i w każdej wsi co roku coś zrobić  
Wójt odpowiedział, że udało się w budżecie za 2012 roku mieć wydatki mniejsze niż 
dochody, gdybyśmy wykonali fundusz sołecki byłoby odwrotnie, Pacław 
zrealizował dwa lata temu fundusz sołecki, teraz kolej na następne miejscowości, np. 
Młodowice Osiedle Zwracając się do radnego Haliszczaka Wójt przypomniał, że w 
czasie gdy radny był Wiceprzewodniczącym rady Gminy został zaciągnięty kredyt 
na budowę hali w Huwnikach 1,5 mln zł. kredytu od którego płaci się 100 tyś. 
odsetek a hala nie jest ukończona , a za dwa lata będzie do wyburzenia, a na jej 
ukończenie potrzeba 4 mln. zł. Samochód dla straży w Huwnikach 80-90 tyś. zł. 
gdyby to wykorzystać na wkład własny można by kupić nowy wyposażony 
samochód   
Przewodniczący stwierdził, że w każdej miejscowości są robione jakieś inwestycje, 
np. kanalizacja 



Radny W. Haliszczak stwierdził, że Wójt startując na Wójta wiedział jaka jest 
sytuacja finansowa Gminy, wiec niech teraz nie zwala na innych 
Wójt odpowiedział, że wiedział i dlatego prowadzi takie działania, żeby Gminę z 
tego wyprowadzić i zmienić jej wizerunek  

B. Wilk – Osiedle Młodowice – przypomniał, żę Wójt obiecał w zimie, że do 1 
czerwca tego roku powstanie plac zabaw na Osiedlu Młodowice, ale nic się 
dzieje i nie są prowadzone żadne prace 

 
Wójt odpowiedział, że data 1 czerwca jest nierealna, ale plac zabaw powstanie. 
Trzeba zrobić porządek z działkami, garażami nielegalnymi, mamy przygotowane 
kilka wariantów, będą one zaprezentowane w przyszły tygodniu mieszkańcom, żeby 
zdecydować, który wariant wybrać. Są tam tez działki gminne, jest fundusz sołecki i 
na pewno plac zabaw do końca roku powstanie  
B.Wilk stwierdził, że to że to się nie stanie z dnia na dzień to było wiadomo. Poprosił 
Wójta o deklaracje do kiedy powstanie plac zabaw, albo przekazanie działki Gminnej 
Stowarzyszeniu, które samo zdobędzie środki i plac zabaw wybuduje  
Wójt odpowiedział, że terminy nie są uzależnione od niego, Kupiatycze czekały na 
plac zabaw półtora roku, jest to uzależnione od Urzędu marszałkowskiego i 
terminów rozpatrywania wniosków itp. Wójt stwierdził, że żeby zrealizować 
fundusz sołecki to plac musi powstać do 31 grudnia tego roku i powstanie 
B.Wilk stwierdził, że jeżeli w tym terminie plac zabaw nie powstanie to wrócą do 
rozmowy o przekazaniu działki Stowarzyszeniu, które samo zdobędzie pieniądze, 
zrobi projekt i wybuduje plac zabaw. Powstaje Koło Gospodyń Wiejskich na Osiedlu 
Młodowice, Stowarzyszenie chce  ocieplić świetlicę i chodzi o zgodę na wykonanie 
tych prac 
Wójt odpowiedział, że należy zwrócić się pismem do Urzędu i będzie to załatwione 
Sołtys A. Dzimira – w sprawie wywozu śmieci z boiska, zakupić pojemnik przez 
Gminę. ! lipca powinny być odebrane śmieci z czerwca, a od 1 lipca działa już nowa 
ustawa 
Wójt odpowiedział, że nie może Gmina wszędzie stawiać pojemników na śmieci, n 
każdym boisku, drodze itp. , za czerwiec śmieci powinny być odebrane w lipcu  
 
 
 

7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział i zakończył obrady 
XLIII sesji Rady Gminy 


